Ergonomische
en stijlvolle
rollators
Het leven is een eindeloze ontdekkingstocht. Rollz vindt het belangrijk
dat u kunt blijven genieten van wat het leven te bieden heeft, ook als
u minder mobiel bent. Of het nu om een wandeling in het park gaat,
een interessante expositie, een vakantie of een middag winkelen, onze
ergonomische en stijlvolle Rollz Motion en Rollz Flex brengen u waar u
wilt, wanneer u dat wilt.

Erop uit met
2
de Rollz Motion

De rollator en rolstoel in één

Met de Rollz Motion gaat u er onbezorgd samen op uit. Struin achter de rollator
door het oude centrum en geniet van een gezellige dag in de stad. Even uitrusten?
Dan maakt u van uw Rollz Motion onderweg een rolstoel. Tot slot rijdt of loopt u
naar die leuke brasserie als afsluiting van een afwisselende en inspirerende dag.

rolstoel

rollator

motion

Producteigenschappen
Rollz Motion2

Stijlvol
Bekroonde Dutch design
rollator en rolstoel in één
om stijlvol op pad te gaan.

Stabiel
Veilig

Rechtop lopen, stabiel
en veilig ondersteund.
De ergonomische
handgrepen zijn in hoogte
verstelbaar.

Veilig en gedoseerd remmen
in elk weertype dankzij de
trommelremmen.
Zitcomfort

Compact

Op het zitkussen zit u prettig.
Of maak een comfortabele
rolstoel van uw Rollz Motion.

De Rollz Motion is
eenvoudig in te klappen
tot een compact pakket en
past zo in vrijwel elke auto.

Drempelhulp
Drempels en stoepen
neemt u eenvoudig met
de drempelhulp.

Rijcomfort

Wendbaar
Makkelijk manoeuvreren in
smalle ruimtes dankzij de
extreem kleine draaicirkel.

De grote achterwielen
en foam handgrepen
zorgen voor rijcomfort.

In één
handomdraai
In een handomdraai transformeert deze
rollator moeiteloos in een rolstoel en
weer terug. Loop stabiel, rechtop en
comfortabel, en rust onderweg uit in de
rolstoel wanneer u dat wilt.

ingeklapt

rolstoel
rollator

motion

Zie de Rollz Motion in actie:

Wat u wilt weten
Rollz Motion2: 10,7 kg

Rollz Motion2 Small: 10,7 kg

Rollz Rolstoelpakket: 3,7 kg

Rollz Rolstoelpakket: 3,7 kg

Maximale belasting: 125 kg

Maximale belasting: 125 kg

Lengte gebruiker: 1,60-1,90 m

Lengte gebruiker: 1,50-1,85 m

Uitgeklapt H×B×L: 87-102 × 65,5 × 63 cm

Uitgeklapt H×B×L: 82-95 × 65,5 × 63 cm

Ingeklapt H×B×L: 90-102 × 31 × 63 cm

Ingeklapt H×B×L: 85-95 × 31 × 63 cm

Zitdiepte: 42 cm

Zitdiepte: 42 cm

Zitbreedte: 45 cm

Zitbreedte: 45 cm

Zithoogte: 55 cm

Zithoogte: 50 cm

Voorwiel diameter: 8 inch

Voorwiel diameter: 8 inch

Achterwiel diameter: 12 inch

Achterwiel diameter: 12 inch

Garantie: 5 jaar op frame en 2 jaar op

De Rollz Motion2 is er in vier

overige onderdelen. Slijtagegevoelige

kleuren: dark purple, pebble white,

onderdelen niet inbegrepen.

island blue en matt black.

De Rollz Motion is door de TÜV

De Rollz Motion 2 Small is er

gecertificeerd als rollator en rolstoel.

in island blue en matt black.

“Nu durf ik langer te lopen met
de rollator, omdat ik weet dat ik
onderweg uit kan rusten in de
rolstoel als ik moe word.”

motion

“Ik zocht een rollator die er niet
als rollator uitziet. Deze geeft
me een goed gevoel, en hij is
wendbaar!”

flex

Erop uit met
de Rollz Flex
Design rollator met grote tas
Op het eerste gezicht is niet te zien
dat het een rollator is, dat was precies
de bedoeling van de ontwerpers. Met
dit mooie design wilt u graag gezien
worden.
Dankzij deze veilige rollator kunt u
makkelijk manoeuvreren. U loopt
stabiel en prettig, terwijl u de grote tas
met boodschappen vult. Ook met volle
tas rijdt de Rollz Flex nog licht.

flex

Zie de Rollz Flex in actie:

Stijlvol

Producteigenschappen
Rollz Flex
Veilig
Dit is de klassieke rem voor veilig
en gedoseerd remmen in elk
weertype. Er is ook een fliprem
mogelijk. De remkabels zijn
onzichtbaar weggewerkt in het
frame.
Grote tas
In de grote, waterafstotende
tas past 20 kg. Inclusief
uitneembare binnentas.
Comfortabel
Rijgemak en natuurlijke vering
dankzij de zachte banden.

Volledig gecertificeerde
rollator met de uitstraling
van een design shopper.

Flexibel
De duwbeugel is in hoogte
verstelbaar. Deze kan
omhoog, naar achteren of
naar voren in rollatorstand
worden gezet.
Gemak
Even uitrusten op de
kunstlederen zitting
met de duwbeugel als
rugleuning.
Drempelhulp
Drempels en stoepen
neemt u eenvoudig met de
drempelhulp, ook met volle
tas.
Licht en compact

Wendbaar
Dankzij de kleine draaicirkel is
de Rollz Flex zeer wendbaar.

De Rollz Flex weegt maar
7,4 kg en is gemakkelijk
in te klappen tot een
compact pakket.

Wendbaar
Of u hem binnenshuis gebruikt, gaat winkelen of ergens koffiedrinken, met uw Rollz
Flex gaat het allemaal soepel. U manoeuvreert makkelijk overal langs en tussendoor.
Dit komt omdat de voor-en achterwielen vlak bij elkaar staan: uw rollator draait dicht
om u heen. Zo keert u soepel, zelfs in smalle gangen.
Maakt u een bocht, dan zitten de wielen niet in de weg en als u iets wilt pakken uit een
kast of rek, dan stapt u vrij opzij. Zelfs met flink wat spullen in de tas loopt u prima.
Door de drempelhulp gaat u met gemak de stoep op en af.
De Rollz Flex is een wendbare rollator met een kleine draaicirkel.

flex

Wat u wilt weten
Rollz Flex: 7,4 kg

Rollz Flex Small: 6,8 kg

Rollz Flex tas: 25 liter / 20 kg

Rollz Flex tas: 14 liter / 20 kg

Maximale belasting: 125 kg

Maximale belasting: 125 kg

Lengte gebruiker: 1,55-1,95 m

Lengte gebruiker: 1,40-1,60 m

Uitgeklapt H×B×L: 80-100 × 62 × 60 cm

Uitgeklapt: H×B×L: 70-81 × 62 × 60 cm

Ingeklapt H×B×L: 80-100 × 33 × 60 cm

Ingeklapt H×B×L: 70-81 × 33 × 60 cm

Zitbreedte: 44 cm

Zitbreedte: 44 cm

Zithoogte: 62 cm

Zithoogte: 52,5 cm

Wiel diameter: 8 inch

Wiel diameter: 8 inch

Remtype: klassieke rem of fliprem

Remtype: klassieke rem

Garantie: 5 jaar op het frame en

De tas van de Rollz Flex is gemaakt van

2 jaar op de overige onderdelen.

waterafstotend materiaal. Deze is verkrijgbaar

Slijtagegevoelige onderdelen niet

in twee kleuren: bright purple en denim grey.

inbegrepen.
In rollatorstand is de Rollz
Flex een volledig door de TÜV
gecertificeerde rollator.

accessoires

Rollz Motion Reishoes
Met de stevige reishoes wordt de Rollz Motion beschermd
tegen beschadigingen. Door het unieke design zijn de Rollz
Motion en het rolstoelpakket geïntegreerd tot één compact
pakket waarmee u nog een stukje voort kunt rijden.

Rollz Motion Shopper
Deze stijlvolle en functionele tas kan op het frame van de
Rollz Motion worden geklikt. Een dagje winkelen? Dankzij
de shopper hoeft u geen tas te dragen.

Rollz Motion Bekerhouder
De Rollz Motion bekerhouder schuift makkelijk over het frame.
Zo kan bijvoorbeeld een flesje water overal mee naartoe
worden genomen.

Rollz Motion Dienblad
Met dit dienblad neemt u gemakkelijk een drankje, boek of
iPad met u mee.

Rollz Motion 3-in-1 Rolstoelpakkethouders
Met deze houders kan het rolstoelpakket ook boven de
zitting gehangen worden. Zo heeft u meer inloopdiepte en
bewegingsvrijheid. Een stok- en tashouder is geïntegreerd.

Rollz Motion Rugsteun
Gaat u er zonder rolstoelpakket op uit?
Met deze rugsteun kunt u onderweg toch even
uitrusten terwijl u leunt tegen de zachte band.

Rollz Motion Voetsteunen in verschillende hoogtes
Niet iedereen heeft even lange benen. Kies de juiste
maat voetsteun voor nog meer comfort.
De small versie is 5 cm korter, de large versie 5 cm
langer dan de standaard geleverde maat.

Rollz Flex Dienblad
Met dit bamboe dienblad neemt u eenvoudig een kopje koffie
of een boek binnenshuis overal mee naartoe.

Rollz Flex Stokhouder
Met de stokhouder neemt u uw stok gemakkelijk met u mee.
Vrijwel elke stok past in de houder en is er ook weer zo uit te
halen.

Rollz Flex Tashaken
Als u een dag echt goed gaat shoppen, kunt u met deze twee
tashaken extra tasjes meenemen.
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